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متناول  عن  بعيًدا  بالغالية  الكهربائية، احتفظ  األجهزة  مخاطر  من  األطفال  أثناء تشغيله. لحماية  إشراف  دون  الجهاز  تترك  4.  ال 
األطفال.

تالًفا. كان  إذا  الجهاز  تستخدم  التلف. وال  من  من خلوهما  للتأكد  دورية  بصفة  والكابل  الجهاز  افحص   .5

التالية. السالمة  إرشادات  بمراعاة  قم   .6

العقلية  أو  أو الشعورية  القدرات الجسدية  الجهاز غير مخصص لالستخدام من قبل األشخاص )بمن فيهم األطفال( ذوي  7.  هذا 
المحدودة، أو من يتسمون بقلة الخبرة والمعرفة، ما لم يتم ذلك تحت إشراف أو بإرشاد األشخاص المسؤولين عن سالمتهم فيما 

يتعلق باستخدام هذا الجهاز. يجب مراقبة األطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

 إرشادات السالمة الخاصة
ملء الغالية. في  فقط  الماء البارد  استخدم  	•

.MIN األدنى األقصى MAX والحد  الحد  الماء بين عالمتي  يكون مستوى  أن  يجب  	•
القاعدة. عن  رفعها  قبل  الغالية  تشغيل  أوقف  	•

الغطاء بإحكام. إغالق  من  دوًما  تأكد  	•
للغالية.  والجزء الخارجي  القاعدة  إلى  البلل  يصل  أن  يجب  ال  	•

استخدام الغالية للمرة األولى

يُرجى قراءة هذه اإلرشادات بعناية واالحتفاظ بها في مكان آمن. قبل االستخدام للمرة األولى، قم بغلي الماء النقي مرتين على األقل ثم 

التخلص منه. وال تضف أي شيء إلى الماء. 

استخدام الغالية

على سطح مستو. الجهاز  ضع   .1

2.  افتح الغطاء بالضغط على الزر الموجود على المقبض، ثم امأل الغالية بالماء النقي. يتضح مستوى الماء من خالل مؤشر مستوى 
الماء الموجود على جانب الغالية. يُرجى عدم ملء الغالية عن آخرها.

بإحكام. إقفاله  يتم  بيدك حتى  عليه ألسفل  الغطاء بالضغط  أغلق   .3

القاعدة. على  بشكل متسق  الغالية  ضع   .4

التوصيل الكهربائي

1.  تأكد أن مصدر الجهد الكهربائي الرئيسي الذي تعتزم استخدامه مطابًقا لذلك الخاص بالغالية. للحصول على معلومات حول 
مصدر إمداد الجهد الكهربائي للغالية، يُرجى مراجعة لوحة التعريف الموجودة على القاعدة.

الضوئي. يضيء المؤشر  التشغيل/اإليقاف. سوف  زر  على  بالضغط  الغالية  بتشغيل  قم   .2

بالغطاء  دوًما  احتفظ  الكهربائي.  التيار  مصدر  عن  ذلك  بعد  الغالية  افصل  الماء.  غليان  بعد  تلقائًيا  الغالية  تشغيل  3.  يتوقف 
مغلًقا عند صب الماء من الغالية. وانتبه حتى ال تصاب بحروق.

المزايا:

1. الغطاء
2. الفوهة

الغالية )سعة 1.2 لتر( 3. جسم 
4. قاعدة 360 درجة

الغطاء تحرير  5. زر 
الماء 6. مؤشر مستوى 

بالطاقة 7. مؤشر ضوئي خاص 
التشغيل/اإليقاف 8. مفتاح 

السريع الغليان  تسخين مخفي )2 كيلووات( بميزة  9. عنصر 

التدابير االحترازية المهمة

المستقبل. في  إليها  للرجوع  بها  واحتفظ  الغالية  استخدام  قبل  بعناية  اإلرشادات  هذه  1.  اقرأ 

وأشعة  الحرارة  مصادر  عن  بعيًدا  به  احتفظ  بالخارج.  الجهاز  تستخدم  فال  فقط.  المنزلي  لالستخدام  مصمم  الجهاز  2.  هذا 
الشمس المباشرة والرطوبة )وال تغمره أبًدا في أي سائل( والحواف الحادة. ال تستخدم الجهاز ويديك مبتلتين. إذا كان الجهاز رطًبا 

أو مبلالً، فافصله مباشرةً عن مصدر التيار الكهربائي. وال تضعه في الماء.

التيار(. وليس سلك  القابس  المقبس )أمسك  من  القابس  واسحب  تشغيلها  تخزينها، أوقف  أو  الغالية  تنظيف  عند   .3
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إعادة تدوير األجهزة الكهربائية

انضمت Lakeland شأنها شأن العديد من كبار بائعي التجزئة اآلخرين إلى خطة تمكن العمالء من اصطحاب أجهزتهم الكهربائية غير 

أقرب  المرغوبة إلى مراكز إعادة التدوير المنتشرة في أنحاء الدولة. تفضل بزيارة موقع www.recycle-more.co.uk للعثور على 

مركز إعادة تدوير إليك.

التنظيف

التنظيف. قبل  دوًما  المقبس  من  القابس  سحب  	•

قليالً بدون منظف. مبللة  قماش  بواسطة قطعة  األمر  لزم  إذا  للجهاز  الجزء الخارجي  تنظيف  يمكن  	•

إزالة التكلس 

الغالية. استخدام  الماء ومدى  درجة عسر  على  التكلس  إزالة  عملية  تكرار  يعتمد  		•

التكلس. إلزالة  بحاجة  هو  األرجح  الماء، فعلى  غليان  قبل  الجهاز  تشغيل  توقف  إذا  	•

العبوة. على  المدونة  اإلرشادات  اتباع  التكلس. يُرجى  مزيالت  من  نوع خاص  وإنما  الخل  استخدام  عدم  يُرجى  	•

التوصيالت الكهربائية

يتعين تأريض هذا الجهاز

 
هذا الجهاز مزود بقابس ذي 3 سنون مجهز بمصهر حسب معيار BS1363 وهو صالح لالستخدام في جميع المنازل المزودة 

بمقابس تتبع المواصفات الحالية. وإذا لم يكن القابس المرفق صالًحا لالستخدام مع مآخذ التيار الكهربائي لديك، فيجب فصله 

والتخلص منه بحرص. لتفادي اإلصابة بصدمة كهربائية، ال تقم بتوصيل القابس المستبعد بالمقبس.

تركيب قابس جديد

إذا كنت في حاجة لتركيب قابس جديد ألي سبب كان، فيجب توصيل الوصالت الكهربائية المرنة على النحو المبين هنا. تتخذ األسالك 

الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز ألوانًا وفًقا للرموز التالية:

 
                                                                                                                       

)N( قم بتوصيل السلك األزرق بالطرف المحايد

)E( قم بتوصيل السلكين األخضر واألصفر بالطرف األرضي

)L( قم بتوصيل السلك البني بالطرف المكهرب

يتم استخدام مصهر 13 أمبير

 
إذا لم تكن ألوان األسالك الخاصة بالوصلة الرئيسية لهذا الجهاز متوافقة مع العالمات الملونة التي تحدد األطراف في القابس، فتابع 

على النحو التالي. يجب توصيل السلك ذي اللونين األخضر واألصفر بالطرف المميز بحرف E )األرضي( أو ذي اللون األخضر. يجب 

توصيل السلك ذي اللون األزرق بالطرف المميز بحرف N )محايد( أو ذي اللون األسود. يجب توصيل السلك ذي اللون البني بالطرف 

المميز بحرف L )مكهرب( أو ذي اللون األحمر.

 
�قبل إعادة تركيب غطاء القابس، تأكد من عدم وجود أي قطع أو أطراف شاردة من األسالك بداخل القابس. استخدم مصهر

بشأن  تماًما  متأكًدا  تكن  لم  قبل BSI أو ASTA فقط. إذا  من  المعتمدة  المصهرات  استخدام  BS1362 13 أمبير. يجب 
القابس أو المصهر الذي يتعين استخدامه، فارجع دوًما إلى فني كهرباء معتمد.

 
مالحظة: بعد استبدال أو تغيير مصهر في قابس مشكل لديه غطاء مصهر، يجب إعادة تركيب الغطاء على القابس؛ وال يتعين 

استخدام الجهاز من دون غطاء المصهر. وفي حالة فقده، يمكن الحصول على أغطية مصهر بديلة من متجر األدوات الكهربائية. هذا 

 EEC 89/336توجيه الجهد المنخفض( و( EEC 73/23 :الجهاز متوافق مع توجيهات السوق األوروبية المشتركة التالية
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